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1.11.2009  jäsenkirje 3/2009 

 
KESÄN JA SYKSYN TAPAHTUMIA 
Matka Itä-Suomeen (Lemi-Savonlinna-Kerimäki-Punkaharju-Imatra, 42 osallistujaa) 19.-20.7. onnistui 
hienosti –kiitokset vielä retken ”isännille” Heikki Alhoselle ja Kalle Lehtimäelle! 

 
 Hyvää opasta kuulemassa Kerimäen kirkossa                      Retken ”isännät” Heikki ja Kalle 

 
                                                                                    
Hyvin onnistui myös Maanpuolustusnaisten 
22.7. Syrjänharjulla järjestämä yhteislauluilta, 
jonka teemana oli ”Matkalla kotimaassa”. 
Viereisessä kuvassa ovat mm säestäjä Terho 
Taipalinen ja juontaja Kirsti Uotila.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Luopioisten kerhojen Anna Tapion koululla 9.10. järjestämässä tilaisuudessa piti 
erinomaisen katsauksen eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Juha 
Korkeaoja. 
 
 

 

Pälkäneen 
Reserviupseerikerho ry 

Reservialiupseerit ry  



2 
 

Hyvä upseeri- ja aliupseeriveli! 
TERVETULOA MUKAAN MARRAS-JOULUKUUN TOIMINTAAMME 
 
1. PIRKANMAAN RESERVILÄISJÄRJESTÖJEN SYYSKOKOUKSET PIDETÄÄN TO 5.11.2009 KLO 18 ALKAEN  
(kahvitarjoilu klo 17-18) Ristinarkun koulussa (Messukylän lukio) Hanhenmäenkatu 2:ssa. Kokousesitelmän 
aiheena on ”muuttolintuprojekti” eli Ilmavoimien kansainvälisen valmiushankeen eteneminen. Menemme 
mukaan – soittele kyydeistä! 

 
 

  2. Salibandyottelun pelaamme 
lauantaina 14.11.09 klo 15 (halliin 
pääsee klo 14.30) Luopioisten Rego-
hallissa. Vastassa on Sahalahden 
opettajien puulaakiporukka, joka oli 
vastassa myös viime pelissä 3.5. 
Huipputaitoa ei tarvita – intoa kylläkin –
ilmoittaudu Vesa Mellavuolle 

 
 

3. Sunnuntaina 15.11. klo 17 Päämajassa pidetään aliupseerien ja upseerien 
hallitusten kokous - esillä on tehtävät ja vastuut loppuvuoden tapahtumien 
toteutuksissa. Kaikkien hallitusten jäsenten mukanaolo on tärkeää.  
 
 

4. Pälkäneen 
Maanpuolustusnaisten ja 
Pälkäneen Reserviupseerikerhon 
syyskokoukset sekä Pälkäneen 
Reservialiupseerien tupailta 
pidetään Päämajassa tiistaina 
17.11. 09 alkaen klo 18.30. 
Kahvittelun jälkeen kertoo eversti 
evp Tauno Kauppila yleisesti 
viime sotien kaukopartioista. Kun 

vielä mukana on veteraani Åke Viita-Aho  Lempäälästä  kertomassa omista 
retkistään jatkosodan kaukopartioissa, on tiedossamme ainutlaatuinen ilta!   
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5. ”Värikuulasota on adrenaliinipaukku ja kunnon kohottaja numero yksi.  Pelin ideana on perustaa 
kaksi joukkuetta, jotka taistelevat ja yrittävät ryöstää toisen joukkueen liput. Luvassa on hervotonta 
tulitaistelua, taktikointia, väijymistä, syöksymistä…” 
 

Tule siis mukaan värikuulasotaan Laitikkalan 
maastoissa (tarkemmat tiedot kerrotaan 
osallistujille) lauantaina 21.11. alkaen klo 10. Jos siis 
sinä, kaverisi tai oma lapsesi haluaa lähteä mukaan, 
ilmoittautukaa mieluusti 15.11. mennessä Mikko 
Sorrelalle (050 9110655) tai Lauri Metsovuorelle 
(050 3366430). Mukaan tulo ei siis edellytä 
jäsenyyttä reserviläisjärjestöissä, muutkin kuin 
pälkäneläiset ovat tervetulleita. Tarvittavat varusteet 
vuokrataan ja panoksetkin maksavat – 
kokonaiskustannukset ovat noin 40€. Luvassa on  
kiinnostava kokemus! 

 

6. Pälkäneen seurakuntatalossa pidetään sunnuntaina 29.11. Jumalanpalveluksen jälkeen 
tilaisuus,   jossa esillä on myös talvisodan alkaminen 70 vuotta sitten 30.11.39. Tilaisuuden tarjoilun 
järjestävät Maanpuolustusnaiset. Tilaisuudesta tiedotetaan erikseen paikallislehdessä 
(henkilökohtaisesti kutsutaan Luopioisten ja Pälkäneen veteraanit puolisoineen) Mukana ovat myös 
Korsukööri, Pohjalahti boys ja Aimo Kokkola, yhteislaulua ja Seppo Korkeilan puhe.  
 

7. Joulukuussa on monta tärkeää asiaa ja tehtävää:  
*Itsenäisyyspäivää ennen olemme reserviläiset noin 20 vuotta pystyttäneet torille joulukuusen. 
Se on melkoinen urakka – kutsuja tähän talkooseen soitellaan myöhemmin. 
*Itsenäisyyspäivänä, sunnuntaina 6.12. järjestämme kunniavartioston seppeleenlaskutilaisuuteen 
jumalanpalveluksen jälkeen. Pälkäneen kunnan itsenäisyysjuhla on sitten (ensin kahvitarjoilu) 
Pälkäneen seurakuntatalossa.  
*Perinteiset joulutulet (ensi kerran v 1995) pidetään lauantaina 19.12. klo 17.30. 
*Jouluaaton (to 24.12.) kunniavartioon sankarihaudalla tarvitaan 32 reserviläistä. 
 
TAVATAAN SIIS RESERVILÄISTOIMINNASSA!! 
 
ALIUPSEERIT HALLITUS: Heikki Alhonen pj 050 3207762, Jukka Hylli, Tero Kankila, Perti Klemola, Kalle 
Lehtimäki, Jussi Mikkola, Timo Niemi  
huom!!!  Kirjeet kulkevat myös meilinä – voisitko lähettää kirjeen saatuasi kuittauksen Kallelle 
(kalle.lehtimaki@pp.inet.fi) 
 
UPSEERIT HALITUS: Vesa Mellavuo pj 040 7221629, Kalevi Koivisto, Lauri Metsovuori, Pasi Munne, Mikko 
Sorrela, Ismo Syrjä 
huom!!!  Kirjeet kulkevat myös meilinä - voisitko lähettää kirjeen saatuasi kuittauksen Vesalle 
(vesa.mellavuo@gmail.com) 
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